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СКУПШТИНА ГРАДА 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на 15. 
редовној сједници одржаној 26.5.2022. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о раду 
Градоначелника и Градске управе 

града Градишка за 2021. годину 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о раду 
Градоначелника и Градске управе града 
Градишка за 2021. годину. 
 

II 
 

 Саставни дио ове одлуке је 
Извјештај о раду Градоначелника и 
Градске управе града Градишка за 2021. 
годину. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-128/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу чл. 36. и 87. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на 15. 
редовној сједници одржаној 26.5.2022. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији 
годишњег плана имплементације 

Стратегије развоја града Градишка 
од 2019-2027. године, за 2021. годину 
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I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
годишњег плана имплементације 
Стратегије развоја града Градишка од 
2019-2027. године, за 2021. годину. 
 

II 
 

Саставни дио ове одлуке је 
Извјештај о реализацији годишњег 
плана имплементације Стратегије 
развоја града Градишка од 2019-2027. 
године, за 2021. годину. 
 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-127/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на 15. 
редовној сједници одржаној 26.5.2022. 
године  д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији 
Плана капиталних инвестиција града 

Градишка за период 2019-2023. 
година за 2021. годину 

 
I 
 

Усваја се Извјештај о реализацији 
Плана капиталних инвестиција града 
Градишка за период 2019-2023. година 
за 2021. годину. 
 

II 
 

 Саставни дио ове одлуке је 
Извјештај реализацији Плана 

капиталних инвестиција града Градишка 
за период 2019-2023. година за 2021. 
годину. 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-130/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка на 15. 
редовној сједници одржаној 26.5.2022. 
године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији 
Стратегије развоја локалних путева и 
улица на подручју града Градишка за 

период 2019-2023. година за 2021. годину 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о реализацији 
Стратегије развоја локалних путева и улица 
на подручју града Градишка за период 2019-
2023. година за 2021. годину. 
 

II 
 

 Саставни дио ове одлуке је Извјештај 
о реализацији Стратегије развоја локалних 
путева и улица на подручју града Градишка 
за период 2019-2023. година за 2021. годину. 
 

III 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-129/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 
39. став 2. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на својој 15. редовној 
сједници одржаној 26.5.2022. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. 
годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-120/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 
39. став 2. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на својој 15. редовној 
сједници одржаној 26.5.2022. године 
донијела је сљедећу  
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун ЈУ „Културни 
центар“ Градишка за 2021. годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-121/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
На основу члана 19. став 3. 

Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 
39. став 2. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на својој 15. редовној 
сједници одржаној 26.5.2022. године 
донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни 
музеј“ Градишка за 2021. годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-122/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 
39. став 2. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на својој 15. редовној 
сједници одржаној 26.5.2022. године 
донијела је сљедећу  
 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун ЈУ „Народна 
библиотека“ Градишка за 2021. годину. 
 

II 
 

 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-123/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 19. став 3. 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 
39. став 2. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на својој 15. редовној 
сједници одржаној 26.5.2022. године 
донијела је сљедећу  
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун ЈУ „Градско 
позориште Градишка“ Градишка за 2021. 
годину. 
 

II 
 

 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-124/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 
4) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16,36/19 и 61/21) и члана 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на својој 15. 
редовној сједници одржаној 26.5.2022. 
године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун „Развојна агенција 
Градишка - РАГА“ за 2021. годину. 
 

II 
 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-125/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 
4) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16,36/19 и 61/21) и члана 
87. Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на својој 15. 
редовној сједници одржаној 26.5.2022. 
године донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

Усваја се Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун ЈП СЦ 
„Servitium“ Градишка за 2021. годину. 
 

II 
 

 
Одлука ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-126/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 15. Закона о 

стратешком планирању и управљању 

развојем Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 63/21) и 

чл. 36. и 87. Статута града Градишка 

(„Службени гласник града Градишка“ бр. 

4/17 и 5/19) Скупштина града Градишка 

на сједници одржаној дана 26.5.2022. 

године донијела је 

 

 

О Д Л У К У 
 

о приступању изради Стратегије 

образовања и запошљавања града 

Градишка за период 2023-2029. 

година 

 

 

 

I 
 

Доноси се Одлука о приступању изради 

Стратегије образовања и запошљавања 

града Градишка за период 2023.-2029. 

година. 

 

II 
 

Задужује се Градоначелник Града 

Градишка да именује радни тим који ће 

израдити приједлог стратешког 

документа из тачке I oвe oдлукe и исти 

упути Скупштини Града на разматрање и 

усвајање. 

 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-105/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 2. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на 
путевима у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 6/06, 57/07, 
97/09, 62/10), члана 2. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 63/11 и 111/21) и 
чл. 17. и 33. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 4/17 и 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.5.2022. године д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

 

о измјени и допуни Одлуке о 
безбједности саобраћаја 

на путевима града Градишка 
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Члан 1 
 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на 
путевима града Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 12/13) 
и („Службени гласник града Градишка“, 
број 7/19 и 4/20) члан 4. мијења се и 
гласи: 
„Одјељење за комуналне и стамбене 
послове најмање једном годишње 
подноси извјештај Скупштини и 
Градоначелнику о стању безбједности 
саобраћаја на основу претходно 
добијеног извјештаја о безбједности 
саобраћаја сачињеног од стране 
Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја." 

 
Члан 2. 

 
Члан 7. став (1) мијења се и гласи: 
„Послове на одржавању путева и улица 
(хоризонтална, вертикална, свјетлосна 
сигнализација и опрема) врши 
Одјељење за комуналне и стамбене 
послове, а непосредни извођачи радова 
биће правна лица или предузетници 
изабрани у складу са прописима из 
области јавних набавки." 

 
Члан 3. 

 
Члан 10. мијења се и гласи: 
 „Улице са једносмјерним саобраћајем 
су: Драгоје Лукића, Лепе Радић, М.Г. 
Николајевича, Обала војводе Степе, 
Мис А.П. Ирби, улица Браће Чубриловић 
(дио од улица Николе Тесле и Руђера 
Бошковића до улице Видовданска), 
Сервициум, Лоркина, Косовке дјевојке 
(дио улице од улаза у школско двориште 
Техничке школе до улице Милоша 
Обилића), спој улица Првог крајишког 
корпуса и Проте Душана Суботића, те 
спој улица патријарха Павла и Вука 
Стефановића Караџића." 
   

Члан 4. 
 

У члану 11. у ставу (1) иза ријечи „Мис 
А.П. Ирби“ додају се ријечи: „из улице 
Видовданска у улицу Браће 
Чубриловић“, а иза ријечи „Дијане 
Будисављевић“ брише се „из улице 

Патријарха Павла у улицу Вука 
Стефановића Караџића.“ 
У истом члану у ставу (2) иза ријечи „Мис 
А.П. Ирби“ додају се ријечи: „из улице 
Видовданска у улицу Браће 
Чубриловић.“ 

 
Члан 5. 

 
У члану 12. у ставу (1) иза ријечи у 
загради „основне школе Данило 
Борковић“ додају се ријечи „улица Обала 
Војводе Степе“, а иза ријечи у загради 
„Средње стручне и техничке школе“ 
додају се ријечи „код стамбених зграда 
ламела „А“ и ламела „Б“ у насељу 
Сењак.“ 
 
У истом члану и ставу иза ријечи у 
загради „код Гимназије“ додају се ријечи 
улица „Косовке дјевојке“, а иза ријечи у 
загради „вјерске школе“ додају се ријечи 
„у улици 16. Крајишке бригаде, код 
зграда у насељу крошња и у улици Петра 
Пеције код зграда ламеле од 1 до 5“, а 
иза ријечи „Вилуси (код основне школе)“ 
додаје се „Машићи (код основне школе).“       

 
Члан 6. 

 
Иза члана 12. додаје се ново поглавље 
број 2) „Посебан режим саобраћаја“ и 
нови члан 13. који гласи: „Улица Драгоје 
Лукића у периоду од 15.04. до 15.10. 
календарске године мијења се из 
режима улице са једносмјерним 
саобраћајем у режим улице са 
пјешачком зоном.“ Досадашња 
поглавља од 2) до 7) постају поглавља 
од 3) до 8), а досадашњи чланови од 13. 
до 30. постају чланови од 14. до 31. 

 
Члан 7. 

 
У члану 27. став (4) се брише, а ставови 
(5) и (6) постају ставови (4) и (5).  
 

Члан 8. 
 

У члану 30. у ставу (2) бришу се ријечи 
„висина трошкова за премјештај, висина 
трошкова за смјештај и блокирање 
возила на јавним паркиралиштима.“  

 
 



31.5.2022. године           „Службени гласник града Градишка“ – број 8/22                    страна 7 

Члан 9. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“.  

 
Број: 01-022-109/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 9. став 4. Закона 
о фискалној одговорности („Службени 
гласник Републике Српске“ бр. 94/15 и 
62/18) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Скупштина 
града Градишка на 15. редовној сједници 
одржаној 26.5.2022. године  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Плана за измирење 
неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода 
 
 
I 
 

 Усваја се План за измирење 
неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода. 
 

II 
 

 Саставни дио ове одлуке је План 
за измирење неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода. 
 

III 
 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-131/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 
                       ПРЕДСЈЕДНИК 
                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                   Миленко Павловић с.р. 
 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 115/17) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.5.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о отпису потраживања по основу  
накнаде за кориштење комуналних 

добара од општег интереса 
 
I 

 
Овом одлуком се отписује ненаплативо 
потраживање по основу накнаде за 
кориштење комуналних добара од 
општег интереса, која је обрачуната по 
основу рјешења испостављених 
одређеном броју обвезника у периоду од 
01.01.2006. године до 31.12.2019. 
године. 
 

II 
 
Отпис потраживања из претходне тачке 
врши се у укупном износу од 
1.742.307,38 КМ. 
 

III 
 
Потраживања из тачке 2, која су 
утврђена на основу евиденције Одсјека 
за систем обједињене наплате, односе 
се на физичка лица и предузетнике и 
износе 1.554.034,30 КМ. 
 

IV 
 
Износ потраживања из тачке 2, који је 
утврђен на основу евиденције коју води 
Одсјек за буџет, односи се углавном на 
правна лица и износи 188.273,08 КМ. 
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V 
 
За извршење ове одлуке задужује се 
Градоначелник. 
 

VI 
 

За извршење Одлуке није потребно 
ангажовање додатних финансијских 
средстава. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-110/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 115/17) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана  26.5.2022. године,  д о н и ј е л а ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о отпису потраживања по основу  
закупа изграђеног градског 

грађевинског земљишта 
 

I 
 
Овом одлуком се отписују ненаплатива 
потраживања по основу закупа 
изграђеног градског грађевинског 
земљишта (закуп јавне површине) 
настала у 2009. години. 
 
 
 

II 
 
Отпис потраживања из претходне тачке 
врши се у укупном износу од 973,92 КМ. 
 

III 
 
Потраживања се односе на једно 
физичко лице и једно правно лице, 
којима је у 2009. години обрачунат 
приход по основу закупа јавне 
површине. 
 

IV 
 
Износ потраживања из тачке 2. утврђен 
је на основу евиденције коју води 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 
За извршење ове одлуке задужује се 
Градоначелник. 
 

VI 
 
За извршење Одлуке није потребно 
ангажовање додатних финансијских 
средстава. 
 

VII 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-112/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 115/17) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
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града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.5.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о отпису потраживања по основу 
прихода од законске затезне камате 

 
 
I 

 
Овом одлуком се отписује ненаплативо 
потраживање по основу прихода од 
законске затезне камате, настало у 2011. 
години. 

II 
 
Отпис потраживања из претходне тачке 
врши се у укупном износу од 6.389,40 
КМ. 

III 
 
Потраживање се односи на правно лице, 
коме је у 2011. години обрачуната 
законска затезна камата по основу 
накнаде за купљено земљиште. 

 
IV 
 

Износ потраживања из тачке 2. утврђен 
је на основу евиденције коју води 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 
За извршење ове одлуке задужује се 
Градоначелник. 
 

VI 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-111/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 
      ПРЕДСЈЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
            Миленко Павловић с.р. 
 
 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 73. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 115/17) и чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, број 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка на сједници одржаној 
дана 26.5.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о отпису потраживања по основу 
једнократне ренте 

 
I 

 
Овом одлуком се отписује ненаплативо 
потраживање по основу једнократне 
ренте, која је обрачуната на основу 
рјешења испостављеног обвезнику 
2009. године. 
 

II 
 
Отпис потраживања из претходне тачке 
врши се у укупном износу од 1.735,66 
КМ. 
 

III 
 
Потраживање се односи на правно лице, 
коме је одобрено одгођено плаћање 
дијела потраживња по основу рјешења о 
обрачунатој једнократној ренти. 
 

IV 
 
Износ потраживања из тачке 2. утврђен 
је на основу евиденције коју води 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 
За извршење ове одлуке задужује се 
Градоначелник. 
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VI 
 
За извршење Одлуке није потребно 
ангажовање додатних финансијских 
средстава. 
 

VII 
 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-113/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске”, 
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 36/19 и 
61/21) и члана 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“ броj 4/17 и 5/19), Скупштина 
града Градишка, на сједници одржаној 
дана 26.5.2022. године, донијела је   
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о доношењу измјене дијела 
Регулационог плана подручjа  

„Агроиндустријска зона Нова 
Топола“ 

 

I 

 

Доноси се измјена дијела Регулационог 
плана подручjа „Агроиндустријска зона 
Нова Топола“ (У даљем тексту: Измјена 
Плана). 

 

Границе простора који је обухваћен 
Измјеном Плана су детаљно одређене у 
текстуалном и графичком дијелу измјене 
Плана. 

 

II 

 

Елаборат Измјене Плана састоји се од 
општег, текстуалног и графичког дијела.
     

 Текстуални дио плана садржи: 
 

А) УВОДНИ ДИО 
Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 
В) ПРОБЛЕМИ СТАЊА 
Г)ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
Д) КОНЦЕПТ (ПРОГРАМ) ПЛАНА 
Прилог: Табела валоризације постојећег 
грађевинског фонда 
 
Графички дио плана  садржи: 
 

01.  Геодетска подлога       Р=1:1000 

01.1 Постојећа намјена површина                  

                                             Р=1:1000 

01.2 Постојећа инфраструктура  
          Р=1:1000 

01.3 Карта власничке структуре   
          Р=1:1000 

02.  Извод из Просторног плана општине 
Градишка                             Р=1:10 000 

02.1 Извод из Урбанистичког плана Нове 
Тополе                    Р=1:5000 
03. Извод из Регулационог плана (план 
просторне орг.)                           Р=1:1000 
03.1 Извод из Регулационог плана 
(геолошка карта)                   Р=1:1000 
04. План просторне организације 
          Р=1:1000 
05.  План саобраћаја и нивелације 
          Р=1:1000 
06. План инфраструктуре: хидротехника
          Р=1:1000 
07. План инфраструктуре: 
електроенергетика, телекомуникације и 
гасификација                                       Р=1:2500 
08. План инфраструктуре: синтезна 
карта          Р=1:2500 
09. План грађевинских и регулационих 
линија                    Р=1:1000 
10.     План парцелације        Р=1:1000 

 

     
III 

 

Елаборат Измјене Плана, израђен од 
стране „АЦС Студио“ д.о.о. Бања Лука у 
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мају 2022. године, налази се у прилогу 
ове одлуке и чини њен саставни дио. 

 

IV 

 

План се излаже на стални јавни увид код 
Одјељења надлежног за послове 
уређења простора и грађења. 
 

V 

 

О провођењу ове Одлуке стараће се 
орган из тачке IV ове одлуке.  
 

VI 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају 
да важе раније донесени просторно-
плански документи проведбеног 
карактера, у дијелу у којем нису у 
сагласности са овом Измјеном Плана. 
 

VII 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном гласнику 
града Градишка”. 

 
Број: 01-022-114/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 5. тачка љ) 
Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 75/04 и 78/11), члана 22. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), чл.15. и 16. 
Статута Јавног предузећа „Servitium“ 
(„Службени гласник града Градишка“ 
број: 9/21) и члана 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) Скупштина града Градишка у 
функцији Скупштине Јавног предузећа 
„Servitium“ Градишка, на сједници 

одржаној дана 26.5.2022. године, 
донијела је  

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о давању 
у закуп пословних просторија Јавног 

предузећа Спортски центар 
„Servitium“ Градишка 

 
I 

У Одлуци о давању у закуп пословних 
просторија Јавног предузећа Спортски 
центар „Servitium“ Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 19/20) 
тачка II мијења се и гласи: 
 

“II 
1) Пословне просторије у својини 
Предузећа, могу бити предмет давања у 
закуп ради вршења угоститељске 
дјелатности (ресторан, кафић), спортско 
- рекреативне дјелатности, те друге 
врсте дјелатности за које је погодан 
пословни простор који се даје у закуп“. 
 
2) Пословне просторије које су предмет 
ове одлуке налазе се у објекту 
саграђеном на к.ч. 2525/1 к.о. Градишка 
1 и према својој сврси и намјени 
представљају пословне просторе у 
којима се могу обављати дјелатности из 
става 1. овог члана и то 
 

- пословни простор укупне 
површине 196,72 m²  

- пословни простор укупне 
површине 121,00 m² 

- пословни простор укупне 
површине 52,40 m² 

- пословни простор укупне 
површине 76,16 m² 

- пословни простор за рекреацију 
укупне површине 297,12 m². 
 
3) Одлуку о намјени или пренамјени 
пословних просторија које се дају у закуп 
доноси Надзорни одбор Предузећа, на 
образложени предлог Директора“. 
 

II 

У тачки III иза става 1) додају се ставови 
2) и 3) који гласе: 
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„2) Поступак издавања у закуп 
пословних просторија (вишак 
канцеларијских просторија) које нису 
обухваћене тачком I ове Одлуке 
спроводи се путем непосредне погодбе. 
 
3) Висину закупнине за сваки простор 
утврдиће Надзорни одбор по 
поднешеном захтјеву за закуп, с тим да 
цијена закупа по m² не може бити мања 
од најниже почетне цијене закупнине по 
овој Одлуци“  
 

III 
 

У тачки 5. став 2) мјења се и гласи: 
 
„2) Почетна цијена закупнине 

пословних просторија из тачке II. ове 
одлуке је: 
 

- За дјелатности игара на срећу и 
сродних дјелатности 7,00 КМ/m² 

- За дјелатности угоститељства –
ресторан 7,00 КМ/m² 

- За дјелатност угоститељства – 
кафић 7,00 КМ/m² 

- За дјелатности везано за спорт и 
рекреацију – 3,5 КМ/m² 

 
IV 

 
Тачка XIX став 2) мјења се и гласи: 
 
 „Услов за закључење уговора је 
достављање једног од средства 
обезбјеђења- банкарске гаранције у 
висини једне годишње закупнине, 
прибављене код пословне банке 
плативе на први позив или мјеница без 
протеста испуњена у складу са Законом 
о меници Републике Српске у висини 
једне годишње закупнине“. 
 

V 
 
У тачки XXIII. иза став 3) додаје се 
ставови 4), 5) и 6) који гласе: 
 
„4) „Сви елементи уговора у случају 
промјењених околности могу бити 
предмет измјене односно анекса“. 
 
5) У случају промјене цијене закупнине 
иста не може бити нижа од цијена 

закупнине наведених у тачки 5. став 2. 
ове Одлуке“. 
 
6) Одлуку о измјени уговора доноси 
Надзорни одбор на образложени 
приједлог Директора предузећа или 
закупца.“ 

VI 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-116/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 23. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. став 2. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. став 2. 
тачка 13. и 87. Статута града Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17 и „Службени гласник града 
Градишка“, број 5/19) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној 
26.5.2022. године, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

о прихватању поклона 
 

I 
 

Град Градишка прихвата на поклон 
земљиште  Централног културно-
умјетничког друштва „Лепа Радић“, 
Градишка, означеног као: 

 
- к.ч. бр.  1086/8   ОКУЋНИЦА 
њива  2. класе,  површине   875 m2 

- к.ч. бр.  1086/9    ОКУЋНИЦА 
њива  2. класе,  површине  1877 
m2 

- к.ч. бр.  1086/10  ОКУЋНИЦА 
њива  2. класе,  површине  1033 
m2 
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- к.ч. бр.  1086/11  ОКУЋНИЦА 
њива  2. класе,  површине   277 m2 

 
уписано  у п.л. бр. 652/2  к.о. Гашница 
на име ЦКУД „Лепа Радић“, Градишка, 
са 1/1 дијела. 

II 
 

Земљиште Централног културно-
умјетничког друштва „Лепа Радић“, 
Градишка, из тачке I ове Одлуке 
поклања се Граду Градишка ради 
изградње меморијалног комплекса 
посвећеног народној хероини Лепој 
Радић. 

III 
 

Овлашћује се Градоначелник да у име 
Града Градишке закључи уговор о 
поклону некретнина из тачке I ове 
одлуке. 

IV 
 

Ова oдлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 01-022-117/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

_______________________________ 
 

На основу члана 348. став 3. Закона 
о стварним правима  („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чл. 
36. и 87. Статута града Градишке („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17 и 
„Службени гласник града Градишка“, број  
5/19) Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 26.5.2022. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
о давању сагласности за закључење 

Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са 

Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. 
Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања 

Лука  
 

I 
 

Даје се сагласност за закључење 
Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом, ради 
изградње објеката комуналне 
инфраструктуре-монтажно-бетонских 
трафостаница, означеног као: 
 

         -к.ч. број 1136/84 „ТРКАЛИШТЕ“ 
електроенергетски објекат, површине 15 
m2 по цијени од 900, 00 КМ, 
         -к.ч. број 1136/95 „16. КРАЈИШКЕ 
БРИГАДЕ“ пашњак 3. класе, површине 
35 m2 по цијени од 1925, 00 КМ, 
         -к.ч. број 1136/112 „16. КРАЈИШКЕ 
БРИГАДЕ“ пашњак 3. класе, површине 
16 m2, по цијени од 960, 00 КМ, 
 

све уписане у лист непокретности брoj  
1912 к.о. Градишка 1, каo власништво 
Града Градишка са 1/1 дијела и 
 

         -к.ч. број 395/14 „ТАБЛА“ 
градилиште, површине 54 m2, по цијени 
од 432, 00 КМ, 
         -к.ч. број 395/53 „ТАБЛА“ 
градилиште, површине 54 m2, по цијени 
од 432, 00 КМ, 
         -к.ч. број 405/57 „ТАБЛА“ 
градилиште, површине 54 m2, по цијени 
од 432, 00 КМ, 
         -к.ч. број 405/70 „ТАБЛА“ 
градилиште, површине 54 m2, по цијени 
од 432, 00 КМ, 
         -к.ч. број 405/107 „ТАБЛА“ 
градилиште, површине 33 m2, по цијени 
од 264, 00 КМ, 
 
све уписане у лист непокретности брoj 
776 к.о. Нова Топола, каo власништво 
Града Градишка са 1/1 дијела, са 
Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. 
Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања 
Лука, те је исти дужан платити Граду 
Градишка утврђену накнаду за 
земљиште.  

II 
 
О продаји некретнина из тачке I ове 
одлуке, након прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
закључиће се купопродајни уговор 
између Града Градишка и Мјешовити 
Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње, ЗП 
„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, којим 
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ће се регулисати сва међусобна права и 
обавезе између уговорних страна. 
 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-115/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
_______________________________ 
 

На основу члана 36. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 
140. Пословника о раду Скупштине 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19) а након 
разматрања Извјештаја 
Градоначелника о раду у органима 
предузећа која обављају комуналне 
дјелатности; КП „Водовод“ а.д. 
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана" а.д. 
Градишка, Скупштина града Градишка 
на 15. редовној сједници одржаној 
26.5.2022. године донијела је сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

- Усваја се Извјештај 
Градоначелника о раду у органима 
предузећа која обављају комуналне 
дјелатности; КП „Водовод“ а.д. 
Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана" а.д. 
Градишка. 

 
Број: 01-013-47/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 66. Пословника 
о раду Скупштине града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
6/17 и 5/19), а у складу са Програмом 
рада Скупштине града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) Одбор за заштиту 
животне средине, културног и природног 
насљеђа Скупштине града Градишка на 
тематској сједници „Енергетска 
ефикасност као допринос заштити 
животне средине“ одржаној 24.5.2022. 
године донио је сљедеће 
 
 

З А К Љ У Ч К Е 
 

1. Одбор за заштиту животне средине, 

културног и природног насљеђа у 

потпуности подржава све активности 

усмјерене на подизање свијести о 

значају енергетске ефикасности као 

новог извора енергије. 

 

2. Будуће активности морају бити 

усмјерене према заштити животне 

средине, смањењу потрошње 

енергије и бризи о заштити вода. 

 

3. Одбор даје подршку реализацији 

свих пројеката Градске управе града 

Градишка, који имају за циљ 

повећање енергетске ефикасности и 

заштите животне средине. 

 

4. Град Градишка тежи да постане 

климатски неутралан град до 2050. 

године, у складу са Софијском 

декларацијом о „Зеленој агенди“. 

 
Број: 01-71/22 
Датум: 25.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ 
НАСЉЕЂА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Предраг Љубичић с.р. 
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ЈП РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ГРАДИШКА 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу чл. 22., 26. и 27. 
Статута Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, бр. 
8/09, 15/21 и 18/21), а у вези са чланом 5. 
Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 75/04 и 78/11)  и чл. 36. и 87. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка, у функцији 
Скупштине Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 26.5.2022. 
године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о повећању 
основног капитала Јавног предузећа 

„Радио телевизија 
Градишка“ Градишка 

 
I 
 

У одлуци о повећању основног капитала 
Јавног предузећа „Радио телевизија 
Градишка“ Градишка („Службени гласник 
града Градишка“, број 18/21) тачка III 
мијења се и гласи: 

 
„Укупна вриједност основног капитала 
Јавног предузећа „Радио телевизија 
Градишка“ Градишка, након повећања 
износи 238.689,00 КМ од чега 186.000,00 
КМ у новцу који је уписан и уплаћен и 
52.689,00 КМ у стварима.“ 

 
II 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-106/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
 

На основу члана 2. и 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске, бр. 75/04 и 78/11), чл. 
39. и 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 36. и 87. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка, бр. 4/17 и 5/19) 
Скупштина града Градишка у функцији 
Скупштине Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка, на 
сједници одржаној дана 26.5.2022. 
године   донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о промјени облика 
организовања ОДЈП „Радио 

Градишка“ Градишка 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о промјени облика 
организовања ОДЈП „Радио Градишка“ 
Градишка („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 3/10, 15/21 и 18/21) 
 
У члану 8. став (2) мијења се и гласи: 
 
„(2) Основни капитал Јавног предузећа 
износи 238.689,00 КМ, од чега 
186.000,00 КМ у новцу и 52.689,00 КМ у 
стварима.“ 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-107/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 
 

На основу чл. 2. и 5. Закона о 
Јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 75/04 и 
78/11), члана 39. тачка 34) Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 
36/19 и 61/21) чл. 36. и 87. Статута града 
Градишка („Службени гласник општине 
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Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) и чл. 
26. и 27. Статута Јавног предузећа 
„Радио телевизија Градишка“ 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/09) и („Службени гласник града 
Градишка“, број 15/21) Скупштина града 
Градишка на сједници одржаној дана 
26.5.2022. године доноси  
 

СTATУTAРНУ OДЛУКУ 
 

о измјени Статута Јавног предузећа 
„Радио телевизија Градишка“ 

Градишка 

 
Члан 1. 

 
У Статуту Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка и 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 8/09) и („Службени гласник града 
Градишка“, бр. 15/21 и 18/21) учлан 22. 
став (2) се мијења и гласи: 
 
„(2) Укупна вриједност основног 
капитала Јавног предузећа „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка износи 
238.689,00 КМ, од чега 186.000,00 КМ у 
новцу и 52.689,00 КМ у стварима." 
 

Члан 2. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-108/22 
Датум: 26.5.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Миленко Павловић с.р. 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
__________________________________
__________________________________ 
 

На основу члана 59. став (1) тачка  
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 48. став 
(4) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члaна 
16. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних 
мјеста у градској, односно општинској 
управи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 10/17), члaна 5. Уредбе о 
категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у 
јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 10/17) и члана 68. став (1) тачка 8) 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 
5/19), Градоначелник града Градишка  
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

о измјенама и допунама Правилника 
о унутрашњој оранизацији и 

систематизацији радних мјеста 
Градске управе града Градишка 

 
Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
бр. 3/21, 10/21, 15/21 и 2/22 и 3/22) (у 
даљем тексту: Правилник) у члану 22. 
врши се сљедеће измјене и допуна: 

Под 02 Служба Градоначелника у 
одсјеку за имовинско правне послове 
и заступање  

Иза радног мјеста под шифром 02.012 
„Стручни савјетник за имовинско правне 
послове“ под шифром 02.013 
систематизује се радно мјесто 
„Самостални стручни сарадник за 
имовинско правне послове" број 
извршилаца "1". 
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Укупан број извршилаца у Служби 
Градоначелника „22“ замјењује се 
бројем „23“. 

Свеукупан број извршилаца у Градској 
управи „183“ замјењује се бројем „184“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 23. врше се сљедећа измјена и 
допуна: 
 
У Служби градоначелника у одсјеку за 
имовинско правне послове иза радног 
мјеста под шифром 02.012 „Стручни 
савјетник за имовинско правне послове" 
систематизује се радно мјесто под 
шифром 02.013 „Самостални стручни 
сарадник за имовинско правне послове“  
са описом послова, условима, описом 
сложености, самосталности у раду, 
одговорности, пословне комуникације и 
бројем извршилаца како слиједи: 
 
 

02.013 Самостални стручни сарадник за 
имовинско правне послове 
 
- покреће поступак и учествује у 
поступку рјешавања имовинско-
правних послова и припрема 
нацрт аката из ове области; 
- заступа Град по пуномоћи у 
поступцима закључења уговора 
пред нотаром; 
- сарађује са Правобранилаштвом у 
свим поступцима у којима исто 
заступа Град; 
- по овлашћењу Правобранилаштва 
и у договору са Шефом Одсјека 
заступа Град у управним 
поступцима; 
- подноси захтјеве за укњижавање 
имовине Града у јавне регистре; 
- по потреби води поступак 
издавања у закуп пословних и 
стамбених простора у власништву 
града; 
- у сарадњи са Шефом Одсјека и 
Одјељењем за финансије даје 
приједлоге за вођење имовине 
Града у пословним књигама које 
води Одјељење за финансије; 
- води регистар управних предмета 
за које је задужен; 
- израђује извјештаје и информације 
из свог дјелокруга рада; 
- учествује у раду стручних 
комисија; 
- учествује у унапређењу система 
управљања квалитетом и учествује 
у 
- изради процедура из дјелокруга 
својих послова и 
- обавља и друге послове које му 
повјери шеф одсјека 

 

 

 

1 

Услови: - четворогодишњи студиј - 
дипломирани правник или први 
циклус студија правног смјера са 
најмање 240 ECTS бодова или 
еквивалент, 
- радно искуство у траженом 
степену образовања: једна (1) 
година, 
- стручни испит за рад у управи и 
рад на рачунару 
Статус:службеник пете категорије 
Самостални стручни сарадник 
трећег звања 
Сложеност: - сложени послови у 
којима се примјењују прописи, 
утврђени методи рада, поступци и 
стручне технике у оквиру дјелокруга 
рада, 
Самосталност у раду: - 
самосталност у раду ограничена је 
повременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних 
питања 
Одговорност: - одговара за 
правилну примјену метода рада, 
поступака или стручних техника 
- одговара за законито, 
благовремено и економично 
извршавање повјерених послова, 
- за свој рад одговора непосредном 
руководиоцу 
Пословна комуникација: контакти 
унутар и изван органа у којима је 
понекад потребно да се дјелотворно 
пренесу информације које служе 
остваривању циљева рада. 

 
 
Укупни број извршилаца у Служби 
градоначелника „22“ замјењује се бројем 
„23“. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-132/22 
Датум: 30.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 

2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 36/19 и 61/21), члана 16. 
Закона о граду Градишка („Службени 
гласник Републике Српске“ број 26/19), 
члана 32. Правилника о вршењу 
техничког прегледа објеката и 
осматрању тла и објеката у току њихове 
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употребе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 100/13) и члана 88. Статута 
општине Градишка- („Службени гласник 
општине Градишка“ број: 4/17 и 5/19) 
Градоначелник града Градишка  
д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК 
 

о измјенама Правилника о 
трошковима техничког прегледа 

објеката 
 

Члан 1. 
 

У чл. 2, 3 и 7. Правилника о трошковима 
техничког прегледа објеката бр. 02-022-
228/18 од 26.04.2018. године („Службени 
гласник општине Градишка“ бр. 6/18) 
ријечи „Начелник општине“ замјењују се 
ријечју „Градоначелник“ у одговарајућем 
падежу.  

Члан 2. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 02-022-119/22 
Датум: 23.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 82. став (3) 

Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16 и 36/19), чл. 58. став о) и 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 4/17 и 
5/19) и тачке II Одлуке о висини 
мјесечног износа поклон честитке за 
новорођенче у 2022. години („Службени 
гласник града Градишка“, број 2/22), 
Градоначелник града Градишка, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

 
о додјели гранта-подршка наталитету 

(поклон честитка за новорођено 
дијете) 

 
 
 

I 
 

Овом одлуком се утврђује расподјела 
новчаних средстава са буџетске 
позиције 416100 - дознаке грађанима 
које се исплаћују из буџета града-
подршка наталитету (поклон честитка за 
новорођено дијете, у укупном износу од 
5.200,00 КМ (словима: 
петхиљададвјесто и 00/100КМ). 
 

II 
 

Уплату средстава из тачке I ове одлуке, 
за свако новорођено дијете у АПРИЛУ 
2022. године у износу од 200,00 КМ 
(словима:двијестотинеконвертибилнихм
арака и 00/100), вршиће се на текући 
рачун родитеља дјетета. 
  

III 
 

Саставни дио ове одлуке је списак 
новорођене дјеце у АПРИЛУ 2022. 
године и изводи из МК за свако 
новорођенче. 

IV 
 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
Број: 02-022-100/22 
Датум: 16.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ бр.97/16, 
36/19 и 61/21) године и члана 88. Статута 
града Градишка („Службени гласник 
града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), у вези 
Меморандума о разумијевању који је 
ЈЛС потписала са Развојним програмом 
Уједињених народа, дана 18.06.2021. 
године о учешћу у Пројекту унапређења 
ефикасности локалних услуга у Босни и 
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Херцеговини (ПИПЛС), Градоначелник 
града Градишка доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању радног тима за 

успостављање Система управљања 
имовином града Градишка 

 

I 
 

- Именује се Радни тим Града 
Градишка (РТ), као оперативно 
тијело задужено за спровођење 
активности у вези успостављања 
система управљања имовином града 
Градишка, у сљедећем саставу: 
 

1. Александра Шкрбић – Руководилац 
јединице за интерну ревизију, 
координатор; 

2. Зорица Марковић – Шеф Одсјека за 
за имовинско-правне послове и 
заступање, члан тима; 

3. Никола Мумало – Начелник 
Одјељења за финансије, члан тима; 

4. Славко Калинић – Шеф Одсјека за 
нормативно-правне послове и 
управно рјешавање, члан тима; 

5. Марина Десанчић – Шеф Одсјека за 
рачуноводство, члан тима; 

6. Бојана Кресојевић – Самостални 
стручни сарадник за књиговодство 
основних средстава, јавних добара и 
инвентара, члан тима; 

 
- Под имовином из алинеје 1. 

подразумијева се грађевинско 
земљиште у својини ЈЛС, пословне - 
службене зграде које служе за 
обављање дјелатности органа 
управе и осталих лица јавног права 
чији је оснивач ЈЛС, комерцијалне 
непокретности - објекти, станови и 
пословни простор који служи за 
давање у закуп трећим лицима, 
стамбене зграде и станови којима 
ЈЛС располаже у складу са посебним 
законом, гараже и гаражна мјеста.  
 

II 
 

У сарадњи са Консултантом 
ангажованим од стране ПИПЛС 
Пројекта, РТ је дужан:  

1. Извршити анализу стања у овој 
области (анализа општих аката о 
организацији и систематизацији 
радних мјеста, општих аката којима 
је регулисано располагање и 
поступање са предметним 
некретнинама, утврдити потребу 
измјена ових аката и израђивати-
утврђивати приједлоге за њихову 
измјену;  

2. Извршити анализу стања постојећих 
евиденција о имовини, утврдити 
приједлоге за унапређење постојећег 
стања и предузимати друге радње 
потребне за формирање одрживе и 
ефикасне евиденције о имовини;   

3. Припремати и организовати  процес 
израде и усвајања Оперативног 
плана за спровођење пројектних 
активности  и успостављања 
одрживе и ефикасне евиденције 
непокретности;  

4. Координисати рад свих служби које 
воде евиденцију о грађевинском 
земљишту, службеним и пословним 
зградама и пословном простору и 
становима, утврдити начин 
организације рада у вези 
спровођења активности потребних за 
успостављање ефикасног и 
одрживог система евидентирања 
имовине ЈЛС;  

5. Приликом евидентирања имовине у 
својини ЈЛС формирати посебну 
групу имовине чији је правни статус 
неријешен; 

6. Припремати приједлоге нове или 
измјене постојеће регулативе 
(одлука, рјешења, правних аката), 
која ће омогућити успостављање и 
ефикасно функционисање система 
управљања јавном имовином ЈЛС; 

7. Организовати рад на припреми и 
изради плана рјешавања спорних 
имовинско-правних односа. У 
погледу некретнина чији је правни 
статус споран; 

8. Организовати рад на припреми и 
изради Плана управљања имовином 
ЈЛС.  

 
III 
 

Очекивани резултати рада Радног тима: 
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Резултат 1: Усвојен Оперативни план за 
успостављање система управљања 
имовином;  
Резултат 2: Предложена и усвојена 
потребна регулатива (одлуке, рјешења, 
итд.) и промјене постојеће регулативе 
(одлуке, рјешења, итд.) која ће 
омогућити функционисање система 
управљања имовином ЈЛС;  
Резултат 3: Унапријеђен (успостављен 
одржив и ефикасан) систем 
евидентирања имовине ЈЛС;  
Резултат 4: Утврђен систем рјешавања 
спорног правног статуса 
некретнина/спорних имовинско-правних 
односа/Ријешени имовинско-правни 
односи; 
Резултат 5: Израђен и усвојен План 
управљања имовином.  
 

IV 
 

Модалитети рада Радног тима: 
 

- Координатор РТ-а директно је 
одговоран Градоначелнику за све 
активности и резултате у процесу 
имплементације пројектних 
активности;  

- Састанцима РТ-а предсједава 
координатор који је директно 
одговоран за рад РТ-а;  

- Састанцима РТ-а могу 
присуствовати и друга лица, у 
складу са одлуком координатора; 

- Координатор РТ-а осигурава 
координацију и комуникацију РТ-а 
са Градоначелником и службама 
и Одјељењима града Градишка; 

- Координатор РТ-а осигурава 
укључивање, координацију и 
комуникацију РТ-а са невладиним 
сектором, мјесним заједницама, 
пословним субјектима и свим 
другим локалним актерима; 

- Координатор РТ-а осигурава 
координацију и комуникацију РТ-а 
са тимом ПИПЛС а и вањским 
стручњацима ангажираним у 
процесу планирања. 
 
 
 
 
 

V 
 

Радни тим именује се до окончања 
задатака због којих је успостављен. 

VI 
 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 
Број: 11-111-97/22 
Датум: 10.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 88. Статута 

града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 5/19) градоначелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

о именовању Комисије за попис 
покретне имовине и инвентара  

у згради социјалног становања у 
Новој Тополи 

 
I 

Именује се Комисија за попис покретне 
имовине и инвентара у згради 
социјалног становања у Новој Тополи у 
саставу: 
 
1. Бојана Кресојевић, предсједник 
2. Жељко Билбија, члан 
3. Весна Љепојевић, члан 
4. Ђорђе Остојић, члан 
 
 

II 
Задатак Комисије из члана 1. овог 
Рјешења је да на пописне листе 
евидентира сву покретну имовину и 
инвенатар који се налази у згради 
социјалног становања у Новој Тополи, те 
додијели инвентурне бројеве и сву 
имовину обиљежи са истима, а након 
тога пописне листе достави у Одјељење 
за финансије ради задужења у 
евиденције имовине града Градишка. 
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III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-110/22 
Датум: 27.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 

 
На основу члана 118. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 11. уговора о извођењу радова број 
02/2-404-82/22 од 03. 05. 2022. године између 
Града Градишка и „Нискоградња 
Марјановић“ д.о.о. Приједор, и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17) и („Службени 
гласник града Градишка“, број 5/19) 
градоначелник  д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању надзорног органа 

 
I 

 
За надзорни орган над електро радовима 
приликом извођења радова на изградњи 
Јерусалемске улице, по уговору о јавној 
набавци број: 02/2-404-82/22 од 03.05.2022. 
године именује се Мишо Чагљевић, дипл. 
инж. ел. 

II 
 
Задатак надзорног органа је вршење 
стручног надзора над извођењем радова из 
тачке I у смислу члана 119. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15,  3/16 
и 84/19). 

III 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 05-111-106/22 
Датум: 3.5.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 

 
- са позиције 411100  Расходи за 

бруто плате трошкова 
запослених      износ од 650,00 
КМ 

- на позицију 411400 Расходи за 
отпремнине и једнократне 
помоћи износ од 650,00  КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка. 
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
 
ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 11/22 од 25.01.2022. 
године, на основу којег је и извршена 
реалокација.  
 
Број: 09-400-2-36/22 
Датум: 27.01.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008520 Културни центар) 

 
- са позиције  412900 Остали 

непоменути расх. износ од 
3.510,00 КМ 

- на позицију 513700  Издаци за 
лиценце износ од 3.510,00 КМ. 

 
 

2.  За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 218/22 од 18.02.2022. 
године. Позиционирање новог конта 
513700 и реалокација са позиције 
Остали непоменути расходи неопходна 
је ради  набавке трајне POS Software 
лиценце.   
 
Број: 09-400-2-37/22 
Датум: 21.02.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници (0815015 
Гимназија) 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ од  
500,00КМ 

- 413900  Расходи по основу 
затезних камата износ од 
500,00 КМ. 

 
 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
ЈУ „Гимназија“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава, број 
232/22 од 09.02.2022.године. Ради 
исправног евидентирања одобрава се 
реалокација средстава на конто Расходи 
по основу затезних камата.  
 
Број: 09-400-2-38/22 
Датум: 21.02.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 
2022.годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008190 Остала буџетска 
потрошња) 

 
- са позиције 621300 Издаци за 

отплату главнице примљених 
зајмова у земљи у износу од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 631900  Остали 
издаци износ од 1.000,00 КМ 
 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
на  позицију 631900  Остали издаци. 
 
 
Број: 09-400-2-39/22   
Датум: 25.02.2022. године   
Градишка  

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 
2022.годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа  града Градишка 
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 412700  Расходи за 

стручне усл. износ  од 1.540,00 
КМ 

- на позицију 412100 Расходи по 
основу закупа  износ од 
1.360,00 KM 

- на позицију 418400  Расходи из 
трансакције размјене унутар 
исте  јединице власти износ од 
180,00 KM. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног књиговодственог 
евидентитања врши се реалокација на 
конто Расходи по основу закупа и 
Расходи из трансакције размјене унутар 
исте јединице власти. 
 
Број:  09-400-2-40/22 
Датум: 25.02.2022. године  
Градишка                          

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008130 Одјељење за општу 
управу) 

 
- са позиције 511300  Издаци за 

набавку постројења и опреме 
износ од 2.000,00 КМ 

- на позиције 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и 
др.износ од 2.000,00 КМ 

 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
на позицију 516100 Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже. 
 
Број: 09-400-2-41/22 
Датум: 28.02.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка, 
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008120 Служба градоначелника)  

 
- са позиције 412700  Расходи за 

стручне услуге износ  од 
3.000,00 КМ 

- на позицију 631200 Издаци по  
основу депозита и кауција 
износ од 3.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради исправног рачуноводственог 
евидентирања, средства се реалоцирају 
на  позицију 631200 Издаци по  основу 
депозита и кауција 
 
Број: 09-400-2-42/22 
Датум: 01.03.2022. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008300 Центар за социјални рад, 
0008301 Трошкови социјалне 
заштите) 

 
- са позиције 487400  Расходи за 

стручне услуге износ  од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 419100 Расходи по 
судским рјешењима износ од 
1.000,00 КМ 

 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Центар за социјални рад“ обратила 
се захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 07400-76-а/22 од 
10.03.2022, ради недовољно 
планираних средстава на позицији 
Расходи по судским рјешењима.  
 
Број: 09-400-2-43/22 
Датум: 18.03.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
 

1. Одобрава се реалокација средстава 
у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008120 Служба градоначелника)  

 
- са позиције 513100 Издаци за 

набавку земљишта  износ од 
40.000,00 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме   
износ од 40.000,00 КМ 

 
2.  За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Реалокација се врши ради недовољно 
планираних средстава на позицији 
511300  Издаци за набавку постројења и 
опреме, а са позиције на којој има 
довољно расположивих средстава.  
 
Број: 09-400-2-44/22 
Датум: 28.03.2022. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
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члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа  града Градишка 
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 511300  Издаци за 

набавку постројења и опреме   
износ од 14.422,39 КМ 

- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одр.  износ од 344,82 КМ 

- на позицију 513700  Издаци за 
лиценце износ од 11.125,57 КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентара,   са позиције 
износ од 2.952,00 КМ 

- са позиције Расходи за стручне 
усл.  износ од 5.000,00 КМ 

- на позицију 412900 Остали 
расходи износ од 5.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

3.  
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног књиговодственог 
евидентитања врши се реалокација на 
позиције на којима није планирано 
довољно средстава.  
 
Број:  09-400-2-45/22                                         
Датум: 28.03.2022. године         
Градишка   

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу  ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008170 Одјељење за комуналне и 
стамбене послове) 

 
 

- са позиције 412800 Расходи за 
услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне 
средине  износ од 3.000,00 КМ 

- на позицију 412500 Грантови у 
земљи  износ од 3.000,00 KM. 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно ланираних средстава 
на позицији Грантови у земљи, урађена 
је реалокација средства.  
 
Број: 09-400-2-46/22 
Датум: 28.03.2022. године   
Градишка  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

З
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка 
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 
 

- са позиције 412600 Расходи по 
основу путовања и смјештаја 
износ од 600,00 КМ 

- на позицију 412300 Расходи за 
режијски мат. износ од 500,00 
КМ 

- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одрж.  износ од 100,00 
КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 86/22 од 22.03.2022. 
године, ради недовољно планираних 
средства на контима Расходи за 
режијски мат., Расходи за стручне услуге 
и Расходи из трансакције размјене 
унутар исте  јединице власти.  
 
Број: 09-400-2-47/22 
Датум: 28.03.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008180 Одјељење за борачко-
инвалидску заштиту) 
 

- са позиције 511100  Издаци за 
изградњу зграда и објеката  
износ од 4.000,00 КМ 

- на позицију 511100  Издаци за 
инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката  
износ од 4.000,00 КМ. 

 
2.  За извршење овог рјешења 

задужује се Одјељење за 
финансије града Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради исправног књиговодственог 
евидентитања врши се реалокација на 
конто Издаци за инв.одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката (споменика).  
 
Број: 09-400-2-48/22 
Датум: 30.03.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка  („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 10.000,00 КМ 

- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 10.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
Ради недовољно ланираних средстава 
на позицији Издаци за нематеријалну 
произведену имовину, урађена је 
реалокација средства.  
 
Број: 09-400-2-49/22 
Датум: 21.04.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008120 Служба градоначелника)  

 
- са позицију 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 30.000,00 КМ 

- на позицију 511100 Издаци за 
изградњу и прибављање зграда 
и објеката  износ од 30.000,00 
KM 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради недовољно ланираних средстава 
на позицији Издаци за изградњу и 
прибављање зграда и објеката, урађена 
је реалокација средства.  
 
Број: 09-400-2-50/22 
Датум: 21.04.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке о 
извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 
2022.годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008125 ПВЈ) 

 
- са позицију 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 1.700,00 КМ 

- са позиције 412900 Остали 
непоменути  расходи износ од 
500,00 КМ 

- на позицију 412700 Расходи за 
стручне усл. износ од 2.200,00 
КМ 
 

2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно ланираних средстава 
на позицији Расходи за стручне услуге, 
урађена је реалокација средства.  
 
Број: 09-400-2-51/22  
Датум: 21.04.2022. године  
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

З
о
р
а
н  

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о одобрењу реалокације средстава 
у буџету града Градишка за 2022. 

годину 
 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 
 
 

- са позиције 412600  Расходи по 
основу путовања и смјештаја    
износ од 200,00 КМ 

- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
100,00 КМ 

- на позицију 418400  Расходи из 
трансакције размјене унутар 
исте  јединице власти износ од 
100,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, ради недовољно планираних 
средства на контима Расходи за текући 
материјал и Расходи из трансакције 
размјене унутар исте  јединице власти.  
 
Број: 09-400-2-52 /22 
Датум: 26.04.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008520 Културни центар) 

 
- са позиције 412700 Расходи за 

стручне услуге износ  од 
2.867,10 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од  2.867,10 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 514/22 од 26.04.2022. 
године, ради недовољно планираних 
средстава на позицији Издаци за 
набавку постројења и опреме (апарат за 
POPCORN и два ТВ-а за потребе кина. 
 
Број: 09-400-2-53/22 
Датум: 26.04.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 
 
 
 
 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008510 Завичајни музеј) 

 
- са позиције 412900  Остали 

непоменути расходи износ од 
100,00КМ 

- на позицију 418400 Расходи из 
трансакције размјене унутар 
исте јединице власти  100,00 
KM. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Завичајни музеј“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава, број  83/06-22 од 28.03.2022. 
године, ради недовољно планираних 
средства на позицији Расходи из 
трансакције размјене унутар исте  
јединице власти. 
 
Број: 09-400-2-54/22 
Датум: 28.03.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008910 Развојна агенција 
Градишка) 

 
- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
500,00 КМ 
- на позицију 412500 
Расходи за текуће одржавање 
износ од 500,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Развојна агенција 
Градишка“ обратила се захтјевом за 
реалокацијом новчаних средстава број 
101/22 од  26.04. 2022.године, на основу 
којег је и извршена реалокација.  
 
Број: 09-400-2-55 /22 
Датум: 22.04.2022. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

__________________________________ 
 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 

гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 
2022.годину 

 
1.  Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка 
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте) 

 
- са позиције 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 5.000,00 КМ 

- на позицијu 412100 Расх. по 
основу закупа износ од 5.000,00 
KM 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
5.000,00 КМ 

- на позицију 511300 Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од 5.000,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику града 
Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Ради недовољно ланираних средстава 
на позицијама Расходи по основу закупа 
и Издаци за набавку постројења и 
опреме, урађена је реалокација 
средства.  
 
Број: 09-400-2-56/22 
Датум: 27.04.2022. године   
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008520 Културни центар) 

 
- са позиције 412700 Расходи за 

стручне услуге износ од 1.500 
КМ 

- на позицију 516100 Издаци за 
залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и 
др.износ од 1.500,00КМ 

- са позиције 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
1.200 КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од  1.200,00 КМ 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Културни центар“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 624/22 од 16.05.2022. 
године, ради набавке фискалног 
принтера, те рамова за плакате за 
потребе кина.  
 
Број: 09-400-2-57/22 
Датум: 16.05.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута Града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 
2022.годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа  града Градишка 
(0008190 Остала буџетска 
потрошња) 

 
- са позиције 621300 Издаци за 

отплату главнице дуга по 
зајмовима у  земљи у износу од 
1.000,00 КМ 

- на позицију 631900  Остали 
издаци износ од 1.000,00 КМ 

- са позиције 412500  Расходи за 
текуће одржавање  износ од 
400,00 КМ 

- на позицију 412900  Остали 
непоменути расходи износ од 
400,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 

се Одјељење за финансије града 
Градишка.   

 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

Ради недовољно планираних средстава 
на позицијама Остали издаци и Остали 
непоменути расходи врши се 
реалокација средства са позицијама на 
којима има довољно расположивих 
средстава.   
 
Број: 09-400-2-58/22                                                                                                             
Датум: 16.05.2022. године                                      
Градишка                                                                                           

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу ребаланса Буџета града 
Градишка за 2022. годину („Службени 
гласник града Градишка“, број 18/21) и 
члана 88. Статута града Градишка  
(„Службени гласник града Градишка“, 
број 04/17 и 05/19), Градоначелник града 
Градишка, д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Остали буџетски корисници  
(0008511 Градско позориште 
Градишка) 
 

- са позиције 412900 Остали 
непоменути расх. износ од  
1.300,00 КМ 

- на позицију  412500  Расходи за 
текуће одрж. износ од 300,00 
КМ 

- на позицију 511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме 
износ од  1.000,00 КМ. 
 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
ЈУ „Градско позориште“ обратила се 
захтјевом за реалокацијом новчаних 
средстава број 113/22 од 26.04. 2022. 
године, ради недовољно планираних 
средства на контима  511300  Издаци за 
набавку постројења и опреме и Расходи 
за текуће одржавање.   
 
Број: 09-400-2-59/22 
Датум: 24.05.2022. године 
Градишка    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 

 

На основу члана 10. и 11. Одлуке 
о извршењу Буџета града Градишка за 
2022. годину („Службени гласник града 
Градишка“, број 18/21) и члана 88. 
Статута града Градишка („Службени 
гласник града Градишка“, број 04/17 и 
05/19), градоначелник града Градишка,  
д о н и о  ј е 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о одобрењу реалокације средстава 

у буџету града Градишка за 2022. 
годину 

 
1. Одобрава се реалокација средстава 

у оквиру оперативне јединице 
Градска управа града Градишка  
(0008200 Одјељење за развој и 
међународне пројекте)  

 
- са позиције 511200  Издаци за 

инв.одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 
износ од 30.000,00 КМ 

- на позицију 511700  Издаци за 
нематеријалну произведену 
имовину  износ од 30.000,00 КМ. 

 
2. За извршење овог рјешења задужује 
се Одјељење за финансије града 
Градишка.   
 
3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 

 
O б р а з л о ж е њ е 

 
Реалокација се врши ради недовољно 
планираних средстава на позицији 
511700  Издаци за нематеријалну 
произведену имовину, а са позиције на 
којој има довољно расположивих 
средстава. 
 
Број: 09-400-2-60/22 
Датум: 24.05.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ГРАДИШКА 
__________________________________
__________________________________ 

 
На основу члана 240. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
1/16, 66/18,91/21- одлука УС и 119/21 ) и чл. 
6. и 38. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске бр. 20/17, 85/18 и 21/20, 
21/21,69/21 и 8/22) а у вези т. III и V Одлуке о 
утврђивању увећања плате, висине 
примања по основу рада и висине помоћи 
раднику („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 53/16, 12/22 и 39/22) 
Синдикална организација Градске управе 
града Градишка и Градоначелник града 
Градишка, закључили су: 

 
ИЗМЈЕНУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА ГРАДИШКА 

 
Члан 1. 

 
У колективном уговору за запослене у 
градској управи града Градишка („Службени 
гласник Града Градишка“, број 11/21 и 4/22) 
у члану 12. у тачки 7) број: "0,75" замјењује 
се бројем: "0,85". 
 

Члан 2. 
 
(1) Измјена колективног уговора сматра се 
закљученом када је у истовјетном тексту 
потпишу његови учесници. 
 
(2) Измјена колективног уговора ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града Градишка“, а 
пријењиваће се од 01.06.2022. године. 
 
Број: 38-22/22 
Датум: 19.05.2022. године 
Градишка 

ПРЕДСЈЕДНИК  
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Мирјана Илинчић с.р. 
 
Број: 02-13-1/22 
Датум: 19.05.2022. године 
Градишка 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зоран Аџић с.р. 
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